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Odpuszczone są jej liczne 
grzechy, ponieważ bardzo 
umiłowała. A ten, komu mało 
się odpuszcza, mało miłuje.  
(Łk 7, 47) 

MIŁOSIERNY PAN

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (2 Sm 12, 1. 7-10. 13)
Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten 
przybył do niego i powiedział: «To mówi Pan, 
Bóg Izraela: „Ja namaściłem cię na króla nad 
Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem 
ci dom twojego pana, a żony twego pana na 
twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a 
gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jesz-
cze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, 
popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś 
mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś 
sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mie-
czem Ammonitów. Dlatego właśnie miecz 
nie oddali się od domu twojego na wieki, al-
bowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza 
Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę”». Dawid 
rzekł do Natana: «Zgrzeszyłem wobec Pana». 
Natan odrzekł Dawidowi: «Pan odpuszcza ci 
też twój grzech, nie umrzesz».

Czytania na następną niedzielę
Dwunasta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: Za 12, 10-11
Psalm: Ps 62
Drugie czytanie: Ga 3, 26-29
Ewangelia: Łk 9,18-24

Ewangelia (Łk 7, 36 – 8, 3) 
Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie 
na posiłek. Wszedł więc do domu faryze-
usza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, 
która prowadziła w mieście życie grzeszne, 
dowiedziawszy się, że jest gościem w domu 
faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy 
olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, 
zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami 
swej głowy je wycierać. Potem całowała 
Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Wi-
dząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił 
sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem, 
wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, 
która się Go dotyka, że jest grzesznicą». Na 
to Jezus rzekł do niego: «Szymonie, mam 
ci coś powiedzieć». On rzekł: «Powiedz, 
Nauczycielu». «Pewien wierzyciel miał 
dwóch dłużników. Jeden winien mu był 
pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy 
nie mieli z czego oddać, darował obydwom. 
Który więc z nich będzie go bardziej mi-
łował?» Szymon odpowiedział: «Sądzę, że 
ten, któremu więcej darował». On mu rzekł: 
«Słusznie osądziłeś». Potem zwrócił się do 
kobiety i rzekł Szymonowi: «Widzisz tę ko-
bietę? Wszedłem do twego domu, a nie po-
dałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała 
Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie da-
łeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, 
nie przestaje całować nóg moich. Głowy 
nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem 
namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: 
Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponie-
waż bardzo umiłowała. A ten, komu mało 
się odpuszcza, mało miłuje». Do niej zaś 
rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone». Na 
to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do 
siebie: «Któż On jest, że nawet grzechy od-
puszcza?» On zaś rzekł do kobiety: «Twoja 
wiara cię ocaliła, idź w pokoju». 

Drugie czytanie  (Ga 2, 16. 19-21)
Bracia: Przeświadczeni, że człowiek osiąga 
usprawiedliwienie nie przez wypełnianie 
Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie 
przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my wła-
śnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by 
osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chry-
stusa, a nie przez wypełnianie Prawa za po-
mocą uczynków, jako że przez wypełnianie 
Prawa za pomocą uczynków nikt nie osią-
gnie usprawiedliwienia. Tymczasem ja dla 
Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla 
Boga: razem z Chrystusem zostałem przy-
bity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz 
żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowa-
dzę życie w ciele, jednak obecne życie moje 
jest życiem wiary w Syna Bożego, który umi-
łował mnie i samego siebie wydał za mnie. 
Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. 
Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się 
przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

Ps 30
Ref:  Daruj mi, Panie, winę mego grzechu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.



drodzy przyjaciele duszpasterstwa polskiego przy kościele św. ignacego!
Już ponad tydzień temu przyjechałem do Londynu, aby rozpocząć moją posługę po-
śród Was. Bardzo się cieszę, że rozpoczynam ją w roku, który w sposób szczególny jest 
poświęcony Bożemu Miłosierdziu.
Z perspektywy 11 lat od moich święceń, mogę powiedzieć, że nie przypadkowo na-
pisałem na moim obrazku prymicyjnym: „Jezu ufam Tobie!”. Podczas mojego wielo-
letniego pobytu w Rzymie, przez pięć lat posługiwałem jako spowiednik we Włoskim 
Narodowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Gromadzi ono pielgrzymów z całego 
świata, którzy poszukują Bożego przebaczenia. 
Kiedy czytam dzisiejszą Ewangelię to widzę, jak wielkie jest Jego Miłosierdzie. Ewan-
geliczna grzesznica wie, że przebaczenie i przywrócenie do godności dziecka Bożego 
jej się nie należy. Wie również, że nie ma takiej ceny, którą mogłaby za to zapłacić. 
Jednocześnie czuje, że nie powinna stać przed Panem Jezusem z pustymi rękoma. 
Dlatego oddaje mu wszystko. Ów olejek był przecież bardzo drogi. Właśnie w tym 
kontekście pragnąłbym być pośród Was sługą Miłosiernego Pana Jezusa, który leczy a 
nie rani, który jest cichy i pokorny, a nie pyszny i wyniosły. Papież Franciszek uczy nas, 
że prawdziwy sługa miłosierdzia szuka prawdy ewangelicznej w miłości. Miłosierdzie 
Boże nie oznacza zamykania oczu na grzech, ale otwiera nam je na jego niewolę. 
Myślę, że warto zadać sobie pytanie: co jest dzisiaj dla mnie Dobrą Nowiną? Jestem 
przekonany, że w każdej chwili, każdy z nas może zmienić swoje życie. Nawet, jeśli 
byłoby ono najbardziej tragiczne, skomplikowane czy grzeszne, staje się to możliwe, 
gdy całkowicie zaufamy Miłosiernemu Bogu. On zawsze odpuszcza wszystkie grzechy, 
tak jak tej niewieście z dzisiejszej Ewangelii, która bardzo umiłowała.
 

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to dla nich możliwość 
spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka po-
trzeba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to mie-
jsce, gdzie spotykają się różne wspólnoty 
językowe. Życzymy wszystkim dobrej niedzieli  
i błogosławionego tygodnia. Więcej infor-
macji o nas znajdziecie na stronie interentowej 
i facebooku, zapraszamy! www.stignatius.pl,  
facebook.com/stignatiuspl

Nowo przybyli  do naszej parafii,  
a także ci parafianie, którzy tego jeszcze nie zrobili, 
polecamy, by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Parishioner 
Registration Form) i  dokonali zapisu do naszej 
wspólnoty parafialnej.

Kolekta w poprzednią niedzielę 
wyniosła £1198,48, wszystkim serdecznie dzię-
kujemy za złożone ofiary.

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 19:30 - 20:30

Intencje mszalne i formularze zgłoszeniowe przed 
spotkaniem w kancelarii po każdej Mszy św.  

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

festyn rodzinny
Duszpasterstwo Małżeństw wraz z wolontariu-
szami zaprasza na Family Fun Day dziś od 14:30 
do 18:00. W czasie festynu wiele atrakcji: grill, 
gorące dania i desery, loteria, zajęcia sportowe 
i artystyczne dla dzieci i dorosłych, malowanie 
twarzy oraz śpiewy i tańce. Zapraszamy serdecz-
nie wszystkich parafian i znajomych.

o. Bogdan Leśniak SJ

Kalendarz liturgiczny
13 czerwca (poniedziałek)
Wsp. św. Antoniego z Padwy
17 czerwca (piątek) w Polsce:
Wsp. św. br. Alberta 

gość niedzielny mały i duży  
do kupienia przy wyjściu z kościoła za £1,50. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna

17.06.19:30 – Msza Róży Różańca za dzieci

rocznica i komunii św. 
19 czerwca o godz. 13:30 Msza Święta Roczni-
cy Pierwszej Komunii Świętej. Spotkanie i spo-
wiedź w sobotę 18 czerwca o godzinie 14.00.

róża różańca  
rodziców za dzieci będzie miała Mszę św. w Małej  
Kaplicy wyjątkowo w piątek 17.06 o godz. 19.30.

msze święte w lipcu i sierpniu w języku polskim będą odprawiane 
zarówno o godzinie 13.30 jak i 19.30. Kancelaria prafialna w tych miesiącach będzie funkcjonowała 
po niedzielnych Mszach świętych w ograniczonym zakresie. Jeśli ktoś z Was chciałby załatwić pilną 
sprawę, zapraszamy w czerwcu.

i komunia 2017  Z tyłu kościoła dostępne są formularze dla tych, którzy chcie-
liby uczestniczyć w Katechezie Rodzinnej przygotowującej do I Komunii św. w języku polskim. 
Program ten jest dla dzieci z klas 3 lub starszych. Wypełnione formularze prosimy składać w 
zakrystii lub w kopercie na portierni domu parafialnego. Ilość miejsc jest ograniczona. Więcej 
informacji na: www.stignatius.pl lub www.schoolandfamily.org.

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w każdy piątek Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 
w naszym kościele od 10:30 do 20:00, z  przerwą 
na Mszę św. o 18:30. W przedsionku kościoła 
można się wpisać na listę czuwania. Zapraszamy do 
zaangażowania się w tę formę modlitwy.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (13.06) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym. 

ustawa antyaborcyjna W następną niedzielę 19 czerwca po Mszy św. 
o godz. 19.30 odbędzie się zbiórka podpisów organizowana przez Komitet Inicjatywy Usta-
wodawczej „Stop Aborcji”. Osoby, które chciałyby poprzeć projekt, proszone są, aby wzięły ze 
sobą dowód osobisty. 

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zaprasza-
my do udziału w tej posłudze dla naszej Wspól-
noty Parafialnej. Najbliższe sprzątanie 8.07. 
Wszyscy jesteście mile widziani.


